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Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 48 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

48. bemærker, at der på Parlamentets 

websted findes en række dokumenter om 

afgørelsen om anerkendelse af de 

europæiske politiske partier og europæiske 

politiske fonde med detaljer om 

fastsættelsen af det endelige 

finansieringsbeløb; opfordrer Parlamentet 

til at anmode Kommissionen om at 

forelægge et forslag til en revision af den 

gældende EU-retsakt om statut for og 

finansiering af europæiske politiske partier 

og europæiske politiske fonde, herunder 

strengere krav til oprettelse af europæiske 

politiske fonde10 for at forhindre misbrug; 

48. bemærker, at der på Parlamentets 

websted findes en række dokumenter om 

afgørelsen om anerkendelse af de 

europæiske politiske partier og europæiske 

politiske fonde med detaljer om 

fastsættelsen af det endelige 

finansieringsbeløb; opfordrer Parlamentet 

til at anmode Kommissionen om at 

forelægge et forslag til en revision af den 

gældende EU-retsakt om statut for og 

finansiering af europæiske politiske partier 

og europæiske politiske fonde10, herunder 

strengere krav til oprettelse af europæiske 

politiske partier og fonde, for at forhindre 

misbrug; 

_________________ _________________ 

10 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 

22. oktober 2014 om statut for og 

finansiering af europæiske politiske partier 

og europæiske politiske fonde, 

EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1. 

10 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 

22. oktober 2014 om statut for og 

finansiering af europæiske politiske partier 

og europæiske politiske fonde, 

EUT L 317 af 4.11.2014, s. 1. 

Or. en 
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Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 51 – indledning 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

51. er bekymret over, at den nuværende 

adfærdskodeks for medlemmer måske skal 

forbedres yderligere for at undgå 

interessekonflikter med særlig vægt på: 

51. er bekymret over, at den nuværende 

adfærdskodeks for medlemmer skal 

forbedres yderligere for at undgå 

interessekonflikter, og opfordrer Præsidiet 

til at tage de nødvendige skridt i denne 

forbindelse med særlig vægt på: 

Or. en 
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Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 63 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

63. bemærker, at undersøgelsen havde 

en lav besvarelsesprocent, blot 18 % af 

Parlamentets konstituerende medlemmer, 

svarende til 137 medlemmer fra alle 

politiske grupper og medlemsstater, og at 

blandt disse havde mere end 90 % 

kendskab til Lux-filmprisen, 75 % forstod 

dens formål, og mere end 80 % havde et 

positivt indtryk af den; 

63. bemærker, at undersøgelsen havde 

en lav besvarelsesprocent, blot 18 % af 

Parlamentets konstituerende medlemmer, 

svarende til 137 medlemmer fra alle 

politiske grupper og medlemsstater; 

Or. en 
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Betænkning A8-0153/2017 

Dennis de Jong 

Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet 

2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 70 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

70. glæder sig over Kommissionens 

beslutning om at bidrage med 

800 000 EUR årligt til 

driftsomkostningerne for Huset for 

Europæisk Historie; mener imidlertid, at 

Kommissionen bør bidrage med en større 

andel af de anslåede årlige 

driftsomkostninger; 

70. glæder sig over Kommissionens 

beslutning om at bidrage med 

800 000 EUR årligt til 

driftsomkostningerne for Huset for 

Europæisk Historie; mener imidlertid, at 

Kommissionen bør bidrage med en større 

andel af de anslåede årlige 

driftsomkostninger; anmoder ligeledes, 

under hensyntagen til det forventede antal 

besøgende til både Parlamentarium og 

Huset for Europæisk Historie og de 

økonomiske fordele, de kan medføre for 

kommunerne i Bruxelles, Præsidiet til at 

forberede en dialog med de lokale 

myndigheder for at se, hvordan disse 

myndigheder kan bidrage til 

finansieringen af disse faciliteter; 

Or. en 
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Dennis de Jong 
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2016/2152(DEC) 

 

Forslag til beslutning 

Punkt 88 

 
Forslag til beslutning Ændringsforslag 

88. er bekymret over den påståede 

praksis med medlemmer, der ulovligt 

forpligter APA til at påtage sig rejser, 

navnlig til Strasbourg, uden 

tjenesterejseordrer, uden udgifter til 

tjenesterejser eller helt uden rejseudgifter; 

er af den opfattelse, at en sådan praksis 

åbner mulighed for misbrug: Hvor APA'er, 

der rejser uden en tjenesterejseordre, ikke 

kun skal betale for omkostningerne med 

egne midler, men er heller ikke omfattet af 

forsikringen på arbejdspladsen; opfordrer 

Præsidiet til at sikre, at personalevedtægten 

gennemføres behørigt og til at straffe 

medlemmer, der overtræder reglerne; 

88. er bekymret over den påståede 

praksis med medlemmer, der forpligter 

APA til at påtage sig rejser, navnlig til 

Strasbourg, uden tjenesterejseordrer, uden 

udgifter til tjenesterejser eller helt uden 

rejseudgifter; er af den opfattelse, at en 

sådan praksis åbner mulighed for misbrug: 

Hvor APA'er, der rejser uden en 

tjenesterejseordre, ikke kun skal betale for 

omkostningerne med egne midler, men er 

heller ikke omfattet af forsikringen på 

arbejdspladsen; opfordrer Præsidiet til at 

sikre, at personalevedtægten gennemføres 

behørigt og til at straffe medlemmer, der 

overtræder reglerne; 

Or. en 

 


